
Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през месец февруари 2022 г. 

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчното законодателство за 2022 г.; Данъчни 

временни разлики и влиянието им върху финансовия резултат; 
Установяване на данъчните задължения - Класифициране на доходи с 
неустановен произход; Счетоводно отчитане на правителствена и енергийна 
помощ 

Данъци и данъчни облекчения 

1. Възстановяване и освобождаване от облагане с акциз за алкохол и алкохолни напитки 
2. Вътреобщностно придобиване на стоки в Закона за данък върху добавената стойност 
3. Данъчен режим на вноса по смисъла на ЗДДС 
4. Данъчен режим на сделките за износ по смисъла на ЗДДС и ЗАДС 
5. Данъчни временни разлики и влиянието им върху финансовия резултат - Право на 

данъчен кредит при по-късно включване на фактурите в отчетните регистри - Условия 
за отписване на вземане - Понятията "несъбираемо" и "несъбрано" вземане 

6. Данъчно облагане на доходите от наем 
7. Данъчно третиране на дейностите, извършвани в свободните зони 
8. Доставка на стоки при условията на дистанционни продажби в Закона за данък върху 

добавената стойност 
9. Задължение за заплащане на акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните 

складове. Режим "отложено плащане на акциз" 
10. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове 
11. Място на изпълнение при доставка на стока в Закона за данък върху добавената 

стойност 
12. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС 
13. Облагане доходите на физически лица от източници, различни от трудови 

правоотношения 
14. Облагане с акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове 
15. Облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) на доставките на стоки, извършени 

по електронен път 
16. Определяне на данъчния финансов резултат 
17. Освободени доставки и придобивания в Закона за данък върху добавената стойност 
18. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС - Обосноваване на 

наличие на "знание" по смисъла на чл. 177, ал. 2 ЗДДС - Доказателства към 
релевантния за разрешаването на правния спор момент да са били налице финансови 
затруднения на дружеството - Обективни обстоятелства, които да сочат, че 
действителните отношения между търговците надхвърлят рамките на обичайните 
делови отношения 

19. Отчитане на договорите за лизинг 
20. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика 
21. Преобразуване и прекратяване на предприятията съгласно разпоредбите на ДОПК и 

ЗДДС 
22. Промени в данъчното законодателство за 2022 година 
23. Списък на общините по чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно 

облагане за 2021 г. 
24. Характеристика на данъчните документи в Закона за данък върху добавената стойност 

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство 

1. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице 
необходимите данни за установяване на данъчните задължения - Класифициране на 
доходи с неустановен произход като доходи от трудова дейност - Дължимост на 
осигурителни вноски само при безспорно установяване, че доходът е от трудова 
дейност - Тежест на доказване на факти в съдебното производство 

2. Таблица за нарушения и наказания по Закона за акцизите и данъчните складове 
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Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и 
международни стандарти 

1. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2021 
година 

2. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2021 
година (за бюджетни предприятия и банки) 

3. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори 
към 31.12.2021 година 

4. Справка за група предприятия през 2021 година (за бюджетни предприятия и банки) 
5. Справка за данъците и таксите за 2021 година (за бюджетни предприятия и банки) 
6. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори 

през 2021 година 
7. Справка за местните единици за 2021 година (за бюджетни предприятия и банки) 
8. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2021 година 
9. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2021 година (за 

бюджетни предприятия и банки) 
10. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2021 година (за бюджетни 

предприятия и банки) 
11. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции 

и текущи), получени от субсидии и други източници за 2021 година (за бюджетни 
предприятия и банки) 

12. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 
2021 година (за бюджетни предприятия и банки) 

13. Справка за потреблението на горива и енергия за 2021 година 
14. Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални 

сектори и подсектори през 2021 година (попълва се само от търговските банки) 
15. Справка за предприятието през 2021 година (за бюджетни предприятия и банки) 
16. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по 

институционални сектори към 31.12.2021 година 
17. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2021 

година 
18. Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по 

видове продукти през 2021 година 
19. Справка за продажбите и търговските обекти през 2021 година 
20. Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2021 година 
21. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2021 година 
22. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2021 

година (за бюджетни предприятия и банки) 
23. Справка за разходите на суровини и материали за 2021 година 
24. Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2021 година 
25. Статистически справки за бюджетни предприятия и банки за 2021 година 
26. Счетоводен стандарт (СС) 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на 

правителствена помощ - разяснения 
27. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и 

енергийна помощ 
28. Указания за отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи 

за труд през 2021 година 
29. Указания за отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи 

за труд през 2021 година (за бюджетни предприятия и банки) 
30. Указания за попълване на справката за научноизследователска и развойна дейност 

(НИРД) през 2021 година 
31. Указания за попълване на справката за научноизследователска и развойна дейност 

(НИРД) през 2021 година (за бюджетни предприятия и банки) 

Труд и работна заплата 

1. Декларация за държавни помощи - Приложение I към Заявление за кандидатстване на 
работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС 
№151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС 482/30.12.2021 г.) 

2. Декларация по чл. 1, ал. 6, т. 5 от ПМС 151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС № 482 от 
30.12.2021 г.) 
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3. Заявление и декларации за кандидатстване за изплащане на средства по ПМС 
151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС № 482 от 30.12.2021 г.) 

4. Указания за попълване на Декларацията за държавни помощи - Приложение I към 
Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 
1, ал. 1 от ПМС № 151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС 482/30.12.2021 г.) 

Социално и здравно осигуряване. Пенсии 

1. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика 
2. Размери на осигурителните вноски и осигурителен доход за държавно обществено 

осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване - Класифициране 
на доходи с неустановен произход като доходи от трудова дейност - Дължимост на 
осигурителни вноски само при безспорно установяване, че доходът е от трудова 
дейност - Тежест на доказване на факти в съдебното производство 

3. Условия, ред и необходими документи за ползване правото на профилактика и 
рехабилитация 

Бюджет и одит 

1. Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации за 2021 г. 
2. Електронен подпис и счетоводно оперативно управление в бюджетни предприятия 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник 

1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки 
2. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2021 година 
3. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
4. Индекси на цените на жилища 
5. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 

имоти на потребители 
6. Номенклатура на счетоводни формуляри (по групи сметки) 
7. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
8. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по 

отрасли, месеци и сектори през 2021 г. 
9. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 

отпускане на пенсията 
10. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен 

институт след 1.01.1997 г. 

За контакти: 

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; 

тел. 970 89 77 - Редакция; 

970 89 44 - HELP Desk; 

923 98 00; 980 48 27 - Централа; 

finance@apis.bg 
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